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כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0055,12[ ז פ�

ת כו� ר� ז,א]  [ב�

ין כ�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�ת ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה ב0 י� ן.  ַח� מ3 ז� ל�
אי,  ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל מ� ד�

ר ש3 ע7 ,  ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ���h����0 ,ֹותָמּורְת הָלְּט�ל�ְכָאֶׁש ה ר0אׁשו�ן ומ� תו� רומ� ת�
ר ש3 ע7 ׁש ׁש3נ0י ומ� ד3 ק� ְכָאֶׁש ה� ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0פ�דו,  ו�
ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ְכָאֶׁש ה�ּׁש�מ�ׁש ת,  ׁש� י0 ז� כ�

י,  כות0 ְכָאֶׁש ה� ו�
ין נ0 מ� ז� ע7ל3יְכָאֶׁש ה�ן.  מ�

ט�ב�ל,  ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל א7ב�ל
ר ש3 ע7 ,  נ���h����0 ,ֹותָמּורְת הָלְּט�ל�ְכָאֶׁש ה ׁש�ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ר0אׁשו�ן ומ� תו� רומ� ת�
ר ש3 ע7 ׁש ׁש3נ0י ומ� ד3 ק� ְכָאֶׁש ה� נ0פ�דו,  ׁש�ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ו�
ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ְכָאֶׁש ה�ּׁש�מ�ׁש ַחות ׁש� מ0כ�ז�י0ת,  פ�

י,  ר0 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�כ� ְכָאֶׁש ה� ו�
ין ין א3 נ0 מ� ז� ן. מ� יְכָאֶׁש ה� ל3 ע7

[תלמוד] 

ר ְכָאֶׁש ה�כ�א מ� ת� ל3ַח�ל3ק",  ר�ּׁש�א0ין "א3ין א�
ְכָאֶׁש ה כ� ין א�ת�מ�ר ו� ב0 י� ל�ז�מ3ן".  "ַח�

ל מוא3 ר:  ׁש� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
אן כ�אן ְכָאֶׁש ה, כ� ל� ַח0 ת� ב�סו�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  ב�

י ְכָאֶׁש ה ז�ְכָאֶׁש הו א3 ל� ַח0 ת� ְכָאֶׁש הו ו�א3י ב� ב�סו�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף?  ז�
ן י0 ר� ין, ת� ר0  ַחַאְכ ּולְכָאמו�

ר: ַח�ד  ַחַאְכ ּולְכָאמ�
נו ְכָאֶׁש הו ד�ע�ת נ�ת� ל, ז� ב�ת�ַח0ל�ְכָאֶׁש ה;  ׁשֹלאכ�

ְכָאֶׁש הו ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ת, ז� י0 ז� ב�סו�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  כ�
נ�ְכָאֶׁש ה ר� Gַח ר: ו�  ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ְכָאֶׁש הו ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ת, ז� י0 ז� ְכָאֶׁש ה;  כ� ל� ַח0 ת� ב�
ְכָאֶׁש הו ג�מ�רו ן, ז� ת� יל� כ0 ב�סו�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  א7

א ר�ב0י ב� ב ב�ׁש3ם א� ַחונ�א,  ר�
א ר�ב0י יר� ע3 י0ר�מ�י�ְכָאֶׁש ה:  ב�ר א�ב�א ב�ׁש3ם ז�

ם ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה נ�י0 ְכָאֶׁש ה, ׁש� ב� ר�ׁשות.  ַחו�
ה ר� י ז�ע3יר�א ר�ב0י ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאמ� מ3 Jי�ס�א.  ר�ב0י ק

ר ל3יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ין י, א3 נ0 נ�ְכָאֶׁש ה:  א�ל�א ל0י א7 ׁש� מ0
ְכָאֶׁש ה ׁשֹלׁש� ין ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו "ׁש� ב0 י� ת, ַח� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח� ל�ז�מ3ן".  כ�



ין נ0 ב� ין ד�ְכָאֶׁש ה�כ�א ר� נ0 ב� ר� ן, ו� תו� ע� ד� ן.  ד�ת�מ�ן כ� תו� ע� ד� כ�
ל מוא3 ר:  ׁש� ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ינ�ן ׁש�נ�י0ם נו, ד0 ד� ד0ין,  ׁש�
ית נ0ק�ר�א ׁש�ְכָאֶׁש הוא א�ל�א צוכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  ד0ין ב3 ַח�
נ�ן ר�ב0י ַח� ן ו�ר�ב0י יו� עו� מ� ן ב�ן ׁש0 יְכָאֶׁש הו� ר3 יׁש, ת� ק0 ין:  ל� ר0 ַחַאְכ ּולְכָאמ�

לו פ0 ינ�ן ׁש�ד�נו, א3ין ׁש�נ�י0ם א7 ד0ין.  ד0
ר:  ַחונ�א ר�ב ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו,  ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה
מו� ב0פ�נ3י ז�ְכָאֶׁש ה צ� נ3י ו�ז�ְכָאֶׁש ה ע� פ� ז�ְכָאֶׁש ה ע�צ�מו� ב0 ,  ב0פ�נ3י ו� מו� צ� ע�

ין.  נ0 מ� ז� בו, מ� ר� ע� ת� נ0 ו�
ר:  ַח0ס�ד�א ר�ב ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ן ְכָאֶׁש ה3 ׁשֹלׁש ׁש�ב�או ו� ּׁש� ת.  מ0 רו� בו� ַח7
יה ע�ל ת3 ע� יה:  ז�ע3יר�א ד�ר�ב0י ד� ת3 ר� בו� ַח7 ו�
ן ְכָאֶׁש ה3 ְכָאֶׁש ה ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ו� ׁשֹלׁש� ת.  ׁש� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח� כ�
נ�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ַחונ�א:  ד�ר�ב ְכָאֶׁש ה�ד�א ע�ל יו�

יל ב0 ט� ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה0 ׁשֹלׁש� ת,  ׁש� בו� זו� Lא
ְכָאֶׁש ה מו� ב0פ�נ3י ז� צ� נ3י ו�ז�ְכָאֶׁש ה ע� פ� ז�ְכָאֶׁש ה ע�צ�מו� ב0 ,  ב0פ�נ3י ו� מו� צ� ע�

ְכָאֶׁש ה ז� בו, מ� ר� ע� ת� נ0 ב�ְכָאֶׁש ה�ן.  ו�
ר:  ַח0ס�ד�א ר�ב ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ן ְכָאֶׁש ה3 ׁשֹלׁש ׁש�ב�או ו� ּׁש� ת.  מ0 ילו� ב0 ַח7
יה ע�ל ת3 ע� יה ז�ע3יר�א ד�ר�ב0י ד� ת3 ר� בו� ַח7  ו�

ְכָאֶׁש הוא כ�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�ת.  ׁש�ל�ׁש�ת�ן ׁש�ְכָאֶׁש ה0ט�ב0יל ו�
ן ין ת3ימ�ר א0 ב ל�מ3ד0ין "א3 זו� מ0ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה",  א3

נ�ן א7 ינ�ן ו� ז3 ין ַח7 נ0 ב� ין ר� מ0 י� ב�סJכ�ְכָאֶׁש ה,  ק�
ין פ0 י�ל� יט ו� �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּט0 ְכָאֶׁש ה��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�רו�ק.  מ0

נ3ינ�ן כ�י0י ת� ן:  ד0 מ� ת�
יק ַח0 ר� כוך א�ת ְכָאֶׁש ה0 ס0 ן ְכָאֶׁש ה� ים,  ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה�ד�פ�נו�ת מ0 ַח0 פ� ט�

ְכָאֶׁש ה.  סול� פ�
א ְכָאֶׁש ה.  פ�ַחות ְכָאֶׁש ה� ר� ׁש3 ן, כ� כ3 מ0

ְכָאֶׁש הו יו?  ל0יׁש�ן מ� ת� ַח� ת�
יב ת3 א�ל�י�ׁש0יב:  ב�ן י0צ�ַח�ק ר�ב0י ְכָאֶׁש ה7

יט ְכָאֶׁש ה7ר3י ְכָאֶׁש ה,  מ�ׁש�ל0ים ְכָאֶׁש ה��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�רו�ק ט0 ו� ק� מ0 ב�
ין א3 ין ו� יל0 ב0 ט� .  מ� בו�
ב�סJכ�ְכָאֶׁש ה,  , מ�ׁש�ל0יםְכָאֶׁש ה�כ�א ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף

ין א3 ין ו� נ0 ׁש3 יו.  י� ת� ַח� ת�

כ�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�ת.  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה
ד וב0ׁשֵּק3ׁש ַח� ,  ל3יל3ך מ3ְכָאֶׁש ה�ן א� לו�
ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר0ין:  ר�ב ד�ב3ית
ך ר0אׁשו�נ�ְכָאֶׁש ה ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה י�ב�ר3ך י3ל3 .  ו� לו�

י יא זו� א3 ר0אׁשו�נ�ְכָאֶׁש ה?  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה0
ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר0ין:  ר�ב ד�ב3ית

מון.  ב0ר�כ�ת זו� ז0 ְכָאֶׁש ה�
א ר�ב0י יר� ע3 ב ב�ׁש3ם ז� י�ְכָאֶׁש ה:  ר� מ� ר� י0

ת "ְכָאֶׁש ה�ז�ן זו� ל".  א� כ� ְכָאֶׁש ה�
ב ר�ב0י , ר� בו� ל� ב:  ב�ׁש3ם ַחונ�ְכָאֶׁש ה ַח� ר�



ת "ְכָאֶׁש ה�ז�ן זו� ל".  א� כ� ְכָאֶׁש ה�
יב ת3 ב ְכָאֶׁש ה7 ת:  ר� ׁש� ׁש3
א ְכָאֶׁש ה� א ו� נ3ית� ת� א:  מ� יג� ל0 פ�

ין ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה "ׁש�נ�י0ם ב0 י� מון."  ב�ב0ר�כ�ת ַח� ז0 ְכָאֶׁש ה�
א ל�א!  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�ב�ע�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה�
ן מון ב0ר�כ�ת ת3ימ�ר א0 נ3י ז0 ת� נ�ְכָאֶׁש ה, נ0 אׁשו� "ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�ב�ע�ְכָאֶׁש ה"!  ר0

נ3י א�ׁש�כ�ַח ְכָאֶׁש ה".  ת� ע� ב� "ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�
ן ר, זו� א0 ימ� ת "ְכָאֶׁש ה�ז�ן ת3 י�א;  א� ׁש� ל", ק� כ� ְכָאֶׁש ה�
ן ית "ְכָאֶׁש ה��������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו�ב זו� ת3ימ�ר א0 יב", ל3 ט0 מ3 ְכָאֶׁש ה� ת� ו� י�כו�ל.  א�

יא,  ׁש�נ�י�א ְכָאֶׁש ה0
ר ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַחונ�א:  ר�ב ד�

נו ת� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0 ּׁש� ר ְכָאֶׁש ה7רוג3י מ0 ית3 ל0ק�בור�ְכָאֶׁש ה,  ב3
ְכָאֶׁש ה ע� ב� ק� יב".  "ְכָאֶׁש ה��������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו�ב נ0 ט0 מ3 ְכָאֶׁש ה� ו�

ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ב", ׁש� �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� ַחו,  "ְכָאֶׁש ה� ר� ס� נ0
נו ת� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0 יב", ׁש� ט0 מ3 ְכָאֶׁש ה� ל0ק�בור�ְכָאֶׁש ה.  "ו�

ר ַחונ�ְכָאֶׁש ה:  ר�ב ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ר ת3 פ� ר:  י0ׁש�מ�ע3אל י0ׁש�מ�ע3אל, ד�ר�ב0י כ�ר�ב0י ת0 ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ב �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� ר "ְכָאֶׁש ה� ב� יב" ד� ט0 מ3 ְכָאֶׁש ה� ְכָאֶׁש ה,  ו� ר� : ד0כ�ת0יבתו�
", זו� ו�ש�ב�ע�ת�  "ו�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל�ת�ַח,י) (ד�ב�ר0ים מון.  ב0ר�כ�ת וב3ר�כ�ת� ז0 ְכָאֶׁש ה�
ן אLׁשֹלְכָאֶׁש ה�יך", זו� יי "א�ת ז� ְכָאֶׁש ה�כ�ל".  א�ת "ְכָאֶׁש ה�
רִּב ֹוז ,"ץ.  ב0ר�כ�ת ְכָאֶׁש ה�ַחַאְכ ּולְכָאר�רִּב ֹוז ,"ץ", זו� "ע�ל ַחַאְכ ּולְכָאר� ְכָאֶׁש ה�

ְכָאֶׁש ה", זו� ב� �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� נ�ְכָאֶׁש ה ב0ר�כ�ת "ְכָאֶׁש ה� י�רוׁש�ל�י0ם.  בו�
ן כ3 ר:  ְכָאֶׁש הוא ו� מ3 או�

ב  "ְכָאֶׁש ה�ְכָאֶׁש ה�רג,כְכָאֶׁש ה) (ד�ב�ר0ים �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� ן",  ְכָאֶׁש ה�ז�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה� נ� ב� ל� ְכָאֶׁש ה� ו�
ב ל�ך", ז�ְכָאֶׁש ה נ�ת�ן "א7ׁש�ר �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� יב.  ְכָאֶׁש ה� ט0 מ3 ְכָאֶׁש ה� ו�

תוב ,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ב�תו�ר�ְכָאֶׁש ה כ� נ�יְכָאֶׁש ה� פ� ל�
ין א3 .  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ב�תו�ר�ְכָאֶׁש ה כ�תוב ו� יְכָאֶׁש ה� ר� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7 ל�
ְכָאֶׁש ה ?  ב�ה כ�תוב מ� נ�יְכָאֶׁש ה� פ� ל�

א�ק�ר�א,  יי ׁש3ם  "כ0ילב,ג) (ד�ב�ר0ים
בו ל ְכָאֶׁש ה� ד� ינו".  ג� אׁשֹלְכָאֶׁש ה3 ל3

ן כ�תוב זו� מ� ]56ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יו, [ ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ב�
ין א3 .  כ�תוב ו� בו�
ְכָאֶׁש ה ?  כ�תוב מ� בו�

".  ו�ש�ב�ע�ת� "ו�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל�ת� וב3ר�כ�ת�
ן �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י0 ן ומ0 ת3 ַחַאְכ ּולְכָאמור א�ת ל0 ְכָאֶׁש ה,  ב�ז�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה� ז� ב�
ת א� ַחַאְכ ּולְכָאמור ו� ז�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה� ב�ז�ְכָאֶׁש ה?  ב�
ל ר�ב0י מוא3 י ב�ר ׁש� נ0 מ� ן:  ר�ב0י ב�ׁש3ם נ�ַח� נ�ת� יו�

י�א ְכָאֶׁש ה ַחַאְכ ּולְכָאת� ר� ז3 ג� ם" ל0 ם", "ׁש3 ְכָאֶׁש ה:  "ׁש3 ו� ׁש�
ְכָאֶׁש ה ר מ� מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, �� ם" ׁש� כ�ְכָאֶׁש ה "ׁש3 ר� ְכָאֶׁש ה, ב� ר� תו� נ�יו.  ב� פ� ל�
כ�ְכָאֶׁש ה "ׁש3ם" ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�אLמ�ר ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ר� ן, ב� זו� מ� ל�פ�נ�יו.  ב�

ְכָאֶׁש ה ר ומ� מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, �� ם" ׁש� כ�ְכָאֶׁש ה "ׁש3 ר� ן, ב� זו� מ� יו.  ב� ר� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7 ל�
.  "ׁש3ם" ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�אLמ�ר ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ב�תו�ר�ְכָאֶׁש ה, ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יְכָאֶׁש ה�
דון ע�ד ע7ק0יב�ְכָאֶׁש ה;  כ�ר�ב0י כ�

י0ׁש�מ�ע3אל?  כ�ר�ב0י
נ�ן ר�ב0י ַח� י0ׁש�מ�ע3אל:  ר�ב0י ב�ׁש3ם יו�



ר:  ק�ל מ� ַח� ו�
ְכָאֶׁש ה ין א0ם מ� א3 ן, ׁש� זו� עון מ� ל�פ�נ�יו,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט�

עון ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יו,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט�
יא ְכָאֶׁש ה0 ְכָאֶׁש ה, ׁש� ר� עונ�ְכָאֶׁש ה תו� ,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט� ל�פ�נ�יְכָאֶׁש ה�

ינו� ין א3 עונ�ְכָאֶׁש ה ׁש�ת�ְכָאֶׁש ה3א ד0 ?  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט� ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יְכָאֶׁש ה�
דון ע�ד תו�ר�ְכָאֶׁש ה.  כ�

ן?  זו� מ�
ְכָאֶׁש ה ינ�ה א0ם מ� א3 ְכָאֶׁש ה, ׁש� ר� עונ�ְכָאֶׁש ה תו� ,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט� ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יְכָאֶׁש ה�

עונ�ְכָאֶׁש ה ,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט� נ�יְכָאֶׁש ה� פ� ל�
עון �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּט� ן, ׁש� זו� ל�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יו,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה מ�

ינו� ין א3 נ�יו?  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ׁש��������h ,ֹותָמּורְת הָלְּט�עון ד0 פ� ל�

ק ר�ב0י ַח� צ� נ�ת�ן,  ו�ר�ב0י י0
ק ר�ב0י ַח� צ� ר:  י0 ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ְכָאֶׁש ה�ז�ב�ַח,  י�ב�ר3ך ְכָאֶׁש הוא  "כ0יט,יג) א (ׁש�מוא3ל
י ר3 ים".  י�אכ�לו כ3ן ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7 א0 Jר ׁשֵּק� ְכָאֶׁש ה�

ן ר�ב0י או�מ3ר:  נ�ת�
אLׁשֹלְכָאֶׁש ה3יכ�ם,  יי א3ת  "ו�ע7ב�ד�ת�םכג,כְכָאֶׁש ה) (ׁש�מו�ת

ת וב3ר�ך ת ל�ַח�מ�ך א� א� יך",  ו� ימ� מ3
י ת� ימ� יך"?  ו�א�ת "ל�ַח�מ�ך ק�רוי ְכָאֶׁש הוא א3 ימ� מ3

.  ׁש�ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ע�ד ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל�ת�
ר:  ר�ב0י מ3 או�
ְכָאֶׁש ה ך,  צ�ר0יך ו�ש�ב�ע ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ב�ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה א0ם מ� ר3 ב� ל�

ב ׁש�ְכָאֶׁש הוא ב�ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה א3 ׁש�כ3ן?  כ�ל ׁשֹלאכ�ל, ׁשֹלא ת�
דון ע�ד ן.  כ� זו� מ�

ְכָאֶׁש ה?  ר� תו�
ְכָאֶׁש ה ינו� א0ם מ� א3 ן, ׁש� זו� ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה,  ַח�י3י א�ל�א מ�

עון יו,  ל�פ�נ�יו ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ט� ר� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7 ול�
יא ְכָאֶׁש ה0 ְכָאֶׁש ה, ׁש� ר� ׁש�כ3ן?  כ�ל ע�ד, ׁשֹלא ַח�י3י תו�

א ר�ב0י ר� עו� י:  ז� ע3 ב�
ן י0 ל� ׁשֹלׁש א0 ְכָאֶׁש ה ׁש� ת, מ� רויו� ן?  ע�ב3יד א�ת� ק� לו�

כ�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�ת,  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו כ0ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה
ְכָאֶׁש ה או� ׁשֹלׁש� ׁש� מו� ב0פ�נ3י ז�ְכָאֶׁש ה ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו כ0 צ�  ע�

ז�ְכָאֶׁש ה מו� ב0פ�נ3י ו� צ� נ3י ו�ז�ְכָאֶׁש ה ע� פ� בו?  ע�צ�מו� ב0 ר� ע� ת� נ0 ו�
ן ן א0 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ד0 ב� ע� ְכָאֶׁש ה ת� ׁשֹלׁש� ׁש� ת,  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו כ0 ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח� כ�

ר0אׁשו�נ�ְכָאֶׁש ה,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה מ�ב�ר3ך ְכָאֶׁש ה�ר0אׁשו�ן
ן רו� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7 ְכָאֶׁש ה� נ�ְכָאֶׁש ה,  ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה ו� רו� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7
י ע0 צ� מ� א� ְכָאֶׁש ה� ינו� ו� ע0ׁשֵּק�ר.  כ�ל מ�ב�ר3ך א3

ן ן א0 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ד0 ב� ע� ְכָאֶׁש ה ת� ׁשֹלׁש� ׁש�  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו כ0
מו� ב0פ�נ3י ז�ְכָאֶׁש ה צ� נ3י ו�ז�ְכָאֶׁש ה ע� פ� ז�ְכָאֶׁש ה ע�צ�מו� ב0 , ב0פ�נ3י ו� מו� צ� ע�

לו פ0 נ�יו מ�ב�ר3ך ְכָאֶׁש ה�א�מ�צ�ע0י א7 פ� ול�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יו.  ל�
ר ל ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� מוא3 א�ב�ד0ימ�א:  ב�ר ׁש�

דו ׁשֹלא מ� ן מ0ב0ר�כ�ת ְכָאֶׁש ה�תו�ר�ְכָאֶׁש ה ב0ר�כ�ת ל� זו� מ� ל�ר�ב0ים.  א�ל�א ְכָאֶׁש ה�
ם א0 ינו� ל�ר�ב0ים, א7פ0לו ו� , ׁשֹלא ל�ב3ין ב3 מו� צ� י�ב�ר3ך!  ע�
ר א ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ב� יו�ס3ְכָאֶׁש ה:  ד�ר�ב0י ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַחוי מ�ר0י א�

יְכָאֶׁש ה� כ�ל כ0ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאר ע7ש�אוְכָאֶׁש ה� ת� וו� צ� ְכָאֶׁש ה:  מ0 ר� תו� ל� ׁש�



ְכָאֶׁש ה ַחַאְכ ּולְכָאר מ� ת כ�ל ּׁש� וו� צ� מ0 ת ְכָאֶׁש ה� עונו� ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה,  ט�
עונ�ְכָאֶׁש ה זו� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה.  ט�

ד�מ�אי",  "ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל
ְכָאֶׁש ה,  ְכָאֶׁש ה�ד�א ר� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ק פ3רו�ת, ס�פ3ק ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל פ3 נו, ס� ק� ת� נו,  ׁשֹלא נ0 ק� ת� נ0

ין.  נ0 מ� ז� מ�
ר ל ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� מוא3 ב�ר�כ�י�ְכָאֶׁש ה:  ד�ר�ב0י ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַחוי ׁש�

ְכָאֶׁש ה�ד�מ�אי,  ע�ל ׁש�ג�ז�רו ב�ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה
ך מ�פ�ר0יׁש0ין ְכָאֶׁש ה�ע�ם ר�ב תו� ן.  ל� יְכָאֶׁש ה� ת3 ב�
י י0 ד�א?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר�ְכָאֶׁש ה ד�א ו�

ין נ0 מ� ז� י, מ� ע�ל�יו".  "כות0
ן ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאְכָאֶׁש ה3 י ו� ְכָאֶׁש הוא?  ס�פ3ק ל�או כות0
ר א:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ב� א�

ר ת3 פ� ן ת0 מ� י",  "כות0י ד�מ�ר כ� גו� ד�א0ת�פ�ל�גון:כ�
י כ�גו�י,  כות0
ר�ב0י.  ד0ב�ר3י
ן ר�ב�ן עו� מ� או�מ3ר:  ג�מ�ל0יא3ל ב�ן ׁש0

י ל כות0 א3 ר� ש� י0 ר.  ל�כ�ל כ� ב� ד�

ת כו� ר� ז,ב]  [ב�
ְכָאֶׁש ה.  נ3ית� ת� מ�

ים,  �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0 ט� ים, וק� ד0 ב� ע7 ים, ו� נ�ׁש0
ין ין א3 נ0 מ� ז� ן.  מ� יְכָאֶׁש ה� ל3 ע7
ְכָאֶׁש ה ו�ע�ד מ� ין?  כ� נ0 מ� ז� מ�
ת.  ע�ד י0 ז� כ�

ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ְכָאֶׁש הוד� או�מ3ר:  י�
כ�ב3יצ�ְכָאֶׁש ה. ע�ד

[תלמוד] 

ן ר�ב0י ימו� ע� ר�ב0י ב�ׁש3ם ס0 Jש ְכָאֶׁש הו� י,  ב�ן י� ו0 ל3
ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ס3 י:  ב�ׁש3ם ׁש�אול ב�ן יו� ב0 ר�

ין ש0 ן, עו� ט� תו� ק� יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף או� נ0 ְכָאֶׁש ה.  ס� ר� ש� ע7 ל�
נ3י:  ת� ְכָאֶׁש ה� ו�

ין ן"!  מ�ד�ק�ד�ק0ין "א3 ט� ק� ב�
ר ְכָאֶׁש ה:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ס3 יו�

ה מ� י� ן,  ר�ב0י ק� ימו� ס0
י ר�ב0י ב0 ינ�א, ר� נ0 ן ַח7 ימו� ע� ר�ב0י ב�ׁש3ם ס0 Jש ְכָאֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו0 ל3

ים ל0ׁש�נ3י �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0 ט� נ0צ�ר�כ�ְכָאֶׁש ה,  ק�
י�ְכָאֶׁש ה ׁש�א0ם ין ְכָאֶׁש ה� ש0 ן, עו� ט� תו� ק� ס�נ0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  או�

ין ש0 ק, עו� פ3 תו� ס� ו�ד�י.  או�
ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ְכָאֶׁש הוד� ר י� י ב� ז0 יו�ס3ְכָאֶׁש ה:  ר�ב0י ב�ׁש3ם פ�



ין ת0ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה א0 ר� ְכָאֶׁש ה נ0 ר� ש� ע7 ין.  כ� נ0 מ� ז� מ�
ין מ0 י� Jס ְכָאֶׁש ה, מ� לו או� מ� פ0 ן?  ק�ט�ן א7 ינ3יְכָאֶׁש ה� ב3

ר:  ב�ר�כ�י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ�
י ב�ע�א ז�ב�ד0י ב�ר י�ע7ק�ב ר�ב0י מ3 Jיו�ס3ְכָאֶׁש ה:  ר�ב0י ק

ְכָאֶׁש ה מ� ד�ת3ימ�ר,  כ�
ין "ק�ט�ן ש0 תו� עו� ְכָאֶׁש ה."  ס�נ0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף או� ר� ש� ע7 ל�
ר מו� תו� עו�ש0ין ְכָאֶׁש ה�כ�א ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ו3 יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף או� נ0 ְכָאֶׁש ה.  ס� ׁשֹלׁש� ׁש� ל0

ְכָאֶׁש ה ן א0ן מ� מ� ת ׁש�מ�ז�כ0יר0ין ת� תו� ְכָאֶׁש ה�ּׁש3ם, עו�ש0ין א� יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף,  או� נ0 ס�
אן ת מ�ז�כ0יר0ין ׁש�א3ין כ� ׁש�כ3ן?  כ�ל ְכָאֶׁש ה�ּׁש3ם, ׁשֹלא א�
ר ל3יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ינו א0 ְכָאֶׁש ה� ְכָאֶׁש הוא> זְכָאֶׁש ה <=וְכָאֶׁש הְכָאֶׁש הינו, וְכָאֶׁש הריׁש�כ3ן!  כ�ל ו�

ן מ� ת מ�ז�כ0יר0ין ׁש�ְכָאֶׁש ה3ן י�ד3י , ע�לת� תו� ְכָאֶׁש ה�ּׁש3ם, עו�ש0ין א� יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  או� נ0 ס�
אן כ� ת מ�ז�כ0יר0ין ׁש�א3ין ו� ין ְכָאֶׁש ה�ּׁש3ם, א3ין א� ש0 תו� עו� ס�נ0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  או�
נ3י:  ת�
ן ט� תו� תו�ר�ְכָאֶׁש ה, עו�ש0ין ו�ס3פ�ר ק� יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף.  או� נ0 ס�
ר ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� יוד�

י נ0 א:  כ3 נ3ית� ת� מ�
ן ט� ר ק� פ� ס3 ין ל� ש0 ְכָאֶׁש ה, עו� ר� תו� תו� ]57ס�נ0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף. [ או�

י ת� ימ� א3 ין מ3 ש0 תו� עו� ס�נ0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף?  או�
ינ�א ר�ב0י ב0 ר:  א7 ַחַאְכ ּולְכָאמ�

גון ל� פ� ת� ן י�ְכָאֶׁש הוד�ְכָאֶׁש ה ו�ר�ב ַחונ�א ר�ב א0 יְכָאֶׁש הו� ר3 ׁש�מוא3ל.  ב�ׁש3ם ת�
ר:  ַח�ד ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ע� ׁש�י�ְכָאֶׁש ה3א כ�ד3י ד3 ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה.  ט0יב יו�

נ�ְכָאֶׁש ה ר� Gַח ר:  ו� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ע� ׁש�י�ְכָאֶׁש ה3א כ�ד3י ד3 מ�ב�ר3ך.  ְכָאֶׁש הוא ל�מ0י יו�

ר א:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ס� נ0
ְכָאֶׁש ה מ� ין כ� נ0 מ� ת�ַח�ל0יפ�א,  ר�ב ע0ם ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכ�ל3ית ז0
ם ע0 י�א ר�ב0י ו� ינ� ר ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאנ0 י ב� יס� <דודי>ַח7ב0יב0י,  ס0

א ל� נון ו� מ� ש�ע�רו�ת.  ׁש�ת3י ׁש�ְכָאֶׁש ה3ב3את0י ע�ד ע7ל�י ז�
ל מוא3 ר�ב,  קJמ3י ב�ע�א ׁש0יל�ת ב�ר ׁש�

ית א0 ד�ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר0ין:  ו�
ן עו� ל קJמ3י ב� מוא3 ת:  ב�ר ׁש� יל� ׁש0

ד פ�ת ת0ׁש�ע�ְכָאֶׁש ה ַח� א� י�ר�ק?  ו�
ר מ� ן א7 ין. לו� נ0 מ� ז� : מ�

נ�ְכָאֶׁש ה מו� י�ר�ק?  וׁש�נ�י0ם פ�ת ׁש�
ר מ� ן א7 ין. לו� נ0 מ� ז� : מ�

י�ר�ק?  וׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה פ�ת ׁש0ב�ע�ְכָאֶׁש ה
ר מ� ן א7 ין. לו� נ0 מ� ז� : מ�
ינ�א ר�ב0י ב0 י:  א7 ע3 ב�

ְכָאֶׁש ה צ� ַח� ְכָאֶׁש הו?  ל�מ�ַח�צ�ְכָאֶׁש ה מ� מ�
ר א:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� יר� ע3 ז�

נ�א ע�ד א7 כ�ת ד� ר� צ� ן, א0 מ� בְכָאֶׁש ה> מסופק <ְכָאֶׁש הייתיל0י,  ת�

י ד0 צ� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ3יה ל0י מ0 שאלתיְכָאֶׁש הו> לא ממנו שפַחדתי <מתוךׁש0ל�ת3יה.  ל�א מ0

י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י מ� ר� י:  י0 ע3 ב�
תו� ׁש�י�ב�ר3ך?  מ�ְכָאֶׁש הו י�ר�ק ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל או�

ְכָאֶׁש ה פ� ל� ַח� י�ְכָאֶׁש ה!  ד�ר�ב0י ׁש0יט�ת3יה מ� מ� ר� י0



נ3י:  ת�
ׁשֹלׁש ת ׁש� או� ין מ3 יר0 ז0 י ע�לו נ� ימ3 ׁש�ט�ַח.  ב�ן ׁש0מ�עו�ן ב0
ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה א מ3 צ� ים, מ� ּׁש0 מ0 ַח7 ַח,  ל�ְכָאֶׁש ה�ן ו� ת� פ�

ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה ים ומ3 ּׁש0 מ0 ַח7 ן מ�צ�א ׁשֹלא ו� ְכָאֶׁש ה� פ�ת�ַח.  ל�
א ת� י א7 ב3 ל3יה:  מ�ל�כ�א. א7מ�ר י��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י ג�
ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה ת�ל�ת ְכָאֶׁש ה�כ�א "א0ית ין,  מ3 יר0 ז0 נ�
�� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנון א0 ין ו� י0 ע� ין,  מ�ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה ת�ׁש�ע ב� נ0 ב� ר� ק�
ב א�ל�א ְכָאֶׁש ה� ד0יד�ך,  מ0ן פ�ל�ג�א א�ת� י�
נ�ְכָאֶׁש ה א7 ד0יד0י."  מ0ן פ�ל�ג�א ו�
ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�ב�ע ל3יה ׁש�ל�ַח ין.  מ3 ׁש0 מ� ַח� ו�
ל ז� יה:  ו�מ�ר ב0יׁש�א ל0ּׁש�נ�א א7 ל3
ב ל�א ְכָאֶׁש ה� יה מ0ן י� יד3 כ�לום.  ד0

וכ�ע�ס.  מ�ל�כ�א י��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י ׁש�מ�ע
ן ד�ַח�ל עו� מ� ו�ע7ר�ק.  ׁש�ט�ַח ב�ן ׁש0
ין,  ב�ת�ר מ0 יו�

קון ל� ן ר�ב�ר�ב0ין נ�ׁש ב�נ3י ס� י ד�פ�ר�ס מ�ל�כות�א מ0 ב3 מ�ל�כ�א.  י��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י ג�
ן ין מ0 יב0 ית0 ין ד0 ר0 ין, ַחַאְכ ּולְכָאמ� ל0 יה:  ַחַאְכ ּולְכָאכ� ל3

ין יר0 ְכָאֶׁש ה0 ְכָאֶׁש ה א7נ�ן נ� ו� ְכָאֶׁש ה7 ר ַח�ד ְכָאֶׁש ה�כ�א ד� ב� ס�ב,  ג�
ְכָאֶׁש ה ו� ְכָאֶׁש ה7 ר ו� ן ַחַאְכ ּולְכָאמ� מ� Jְכָאֶׁש ה.  מ0יל0ין ק מ� כ� ַח� ד�

י �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0 א.  לו�ן ת� ד� ב� עו�
ין ר0 יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ� ל3
יה.  ׁש�ל�ַח ית3 ת3 ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאי� ו�
ב ׁש�ל�ַח יְכָאֶׁש ה� מ0ל�א,  ל3יה ו0
א ת� א7 ין ל3יה ו�י�ת3יב ו� ל�מ�ל�כ�ת�א.  מ�ל�כ�א ב3
ר מ� ל3יה:  א7
ְכָאֶׁש ה מ� צַחוק> ממני עשית <למְכָאֶׁש הב0י?  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאפ�ל�י�ת� ל�

ר מ� ל3יה:  א7
י3ית ל�א ל� ב�ך.  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאפ�
ת� נ�ְכָאֶׁש ה א� א7 נ�ך, ו� מו� מ� יב:  מ0ן מ0 ת0 כ� י, ד0 ת0 י� ר� או�

ְכָאֶׁש ה ב�צ3ל  "כ0יז,יב) (ק�ְכָאֶׁש ה�ל�ת מ� כ� ַח� ְכָאֶׁש ה�כ�ס�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף".  ב�צ3ל ְכָאֶׁש ה�
ר מ� ל3יה:  א7

ְכָאֶׁש ה מ� ?  ול� ע7ר�ק�ת�
ר מ� ל3יה:  א7

ע7ל�י,  כ�ע�ס ד�מ�ר0י ׁש�מ�ע3ית
ית ע3 ְכָאֶׁש ה וב� מ� י� ק� ק0ר�י�א:  ְכָאֶׁש ה�ד3ן מ�

ג�ע כ0מ�ע�ט  "ַח7ב0יכו,כ) (י�ׁש�ע�י�ְכָאֶׁש ה ם".  י�ע7ב�ר ע�ד ר� ע� ז�
י:  וק�ר�א לו� ע7

ןז,יב) (ק�ְכָאֶׁש ה�ל�ת רו� ת� י0 י�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה�ַח�כ�מ�ְכָאֶׁש ה ד�ע�ת  "ו� ַח� ".  ת� ב�ע�ל�יְכָאֶׁש ה�
ר מ� ל3יה:  א7

ְכָאֶׁש ה מ� ין ל�ך י�ת�ב�ת� ול� ל�מ�ל�כ�ת�א?  מ�ל�כ�א ב3
ר מ� ל3יה:  א7

כ�ת0יב:  ס0יר�א ד�ב�ן ב�ס0פ�ר�א
,  "ס�ל�ס�ל�יְכָאֶׁש ה� יא,א) (ק�ְכָאֶׁש ה�ל�ת ך� מ� מ� רו� ות�
ין ".  נ�ג0יד0ים וב3 תו�ׁש0יב�ך�

ר:  מ� א7



בו כ�ס�א, ד0יב�ר3ך!  ל3יה ְכָאֶׁש ה�
ר:  כ�ס�א נ�ס�ב מ� ו�

ן ע�ל נ�ב�ר3ך זו� מ� יו.  י��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ְכָאֶׁש ה� ר� ב3 ַח7 ו�
ר מ� ל3יה:  א7

דון ע�ד ב�ק�ׁש�יות�ך!  א�ת� כ�
ר מ� ל3יה:  א7
ְכָאֶׁש ה ן  "ע�לנ3ימ�ר? ומ� זו� מ� ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ְכָאֶׁש ה� נו"?  ׁש� ל� ַחַאְכ ּולְכָאכ�

ר:  מ� א7
בון ד�י3יכ�ל!  ל3יה ְכָאֶׁש ה�
בו ו�א7כ�ל, ו�מ�ר:  ל3יה י�ְכָאֶׁש ה7

ן ע�ל "נ�ב�ר3ך זו� מ� ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל�נו".  ְכָאֶׁש ה�

ר נ�ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� יו�
ין לוק0 ן ע�ל ַח7 עו� מ� ׁש�ט�ַח.  ב�ן ׁש0

י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י מ� ר� ר:  י0 ַחַאְכ ּולְכָאמ�
נ�ְכָאֶׁש ה.  ע�ל אׁשו� ר0 ְכָאֶׁש ה�

א ר�ב0י ב� ר:  א� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ְכָאֶׁש ה.  ע�ל י� נ0 ּׁש� ְכָאֶׁש ה�

ְכָאֶׁש ה פ� ל� ַח� י�ְכָאֶׁש ה!  ד�ר�ב0י ׁש0יט�ת3יה מ� מ� ר� י0
ן מ� מסופק> ְכָאֶׁש הוא <שםל3יה?  פ�ׁש0יט�א ל3יה, ו�כ�ְכָאֶׁש ה צ�ר0יכ�ְכָאֶׁש ה ת�

ן ל3יה, כ�ר�ב�נ0ין;  ד0צ�ר0יכ�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה3
ן ג�מ�ל0יא3ל.  ב�ן ׁש0מ�עו�ן ל3יה, כ�ר�ב�ן ד0פ�ׁש0יט�א ְכָאֶׁש ה3

נ3י ת� ג�מ�ל0יא3ל:  ב�ן ׁש0מ�עו�ן ר�ב�ן ד�
ב ע�ל�ְכָאֶׁש ה ס3 ְכָאֶׁש ה3 ע0מ�ְכָאֶׁש ה�ן,  ט0ב3לו� ו�

ין.  כ�ז�י0ת ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ׁש�ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא פ0י ע�ל ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף נ0 מ� ז� ן, מ� ג� ד�
ים.  ד0ב�ר3י מ0 כ� ַח7

נ�ן:  ר�ב0י ב�ׁש3ם ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�א ב�ר י�ע7ק�ב ר�ב0י ַח� יו�
ין ל�עו�ל�ם ין א3 נ0 מ� ז� ד מ� יו, ע� ל� ת ׁש�י�אכ�ל ע� י0 ז� ן.  כ� ג� ד�

נ3י:  ת�
ד פ�ת ׁש�נ�י0ם ַח� א� ין!  ו� נ0 מ� ז� ק, מ� י�ר�

ְכָאֶׁש ה נ3ית� ת� ן ד�ר�ב�ן מ� עו� מ� ג�מ�ל0יא3ל.  ב�ן ׁש0

ת כו� ר� ] 1ז,ג [ב�
ְכָאֶׁש ה.  נ3ית� ת� מ�

ין?  "כ3יצ�ד נ0 מ� ז� מ�
ך";  או�מ3ר ב0ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה ר3 ב� "נ�
ְכָאֶׁש הוא ב0ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה "ב�ר�כו".  או�מ3ר ו�
ינו";  "נ�ב�ר3ך או�מ3ר ב�ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה אׁשֹלְכָאֶׁש ה3 ל3
ְכָאֶׁש הוא ב�ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה "ב�ר�כו".  או�מ3ר ו�

ד ַח� ְכָאֶׁש ה א� ר� ש� ד ע7 ַח� א� ר ו� ש� ר0בו�א."  ע�
 

[תלמוד] 

ד�ל�מ�ְכָאֶׁש ה. 



א ר�ב0י יר� ע3 ר י�ע7ק�ב ו�ר�ב0י ז� א,  ב� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�
י�א ו�ר�ב0י ר ַח0 ינ�א ו�ר�ב0י ב�א ב� נ0 ן ַח7 רו� ב� ד�ר�ב�נ0ין,  ַח�
ן וו� ין ְכָאֶׁש ה7 יב0 ת0 ין.  י� ל0 ַחַאְכ ּולְכָאכ�
כ�ס�א,  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�א ב�ר י�ע7ק�ב ר�ב0י נ�ס�ב

ר וב3ר�ך ַחַאְכ ּולְכָאמ� ך",  ו� ר3 ב� "נ�
א ל� כו".  א7מ�ר ו� ר� "ב�
ר מ� י�א ר�ב0י ל3יה א7 ר ַח0 ב�א:  ב�

ְכָאֶׁש ה מ� ל� "ב�ר�כו"?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר�ת� ׁשֹלא ו�
ר מ� ל3יה:  א7
א ל� ת�נ3י:  כ3ן ו�

ין ן"?  מ�ד�ק�ד�ק0ין "א3 ט� ׁשֵּק� ב�
ין ין ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ב3 ך", ב3 ר3 ב� כו",  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר "נ� ר� "ב�
ין ין א3 ס0 פ� תו� תו� כ�ך.  ע�ל או�

ין נ0 ד� ק� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ְכָאֶׁש ה� ין ו� ס0 פ� תו� תו� כ�ך.  ע�ל או�
יׁש א3 א,  ל�ר�ב0י וב� יר� ע3 ז�

ַח ב�ג0ין ו� צ� ר י�ע7ק�ב ר�ב0י ד0 א ב�  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�
י�א ל�ר�ב0י ר ַח0 נ�א.  ב�א ב� ד� ק� נו�

ל מוא3 ר:  ׁש� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
י ינ0 יא א3 צ0 י א�ת מו� מ0 צ� ְכָאֶׁש ה�כ�ל�ל.  מ0ן ע�

יבון:  ת0 ְכָאֶׁש ה7
י ב0ר�כ�ת ְכָאֶׁש ה7ר3י ר3 ְכָאֶׁש ה, ְכָאֶׁש ה7 ר� תו� ר ְכָאֶׁש הוא ְכָאֶׁש ה� מ3 כו"!  או� ר� "ב�

ר ין:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ב0 א�
ן יו� כ3 ר מ0 י3ימ� "ְכָאֶׁש ה�מ�ב�ר�ך",  ד�

ינו� ְכָאֶׁש הוא ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף יא א3 צ0 ן ע�צ�מו� מו� ְכָאֶׁש ה�כ�ל�ל.  מ0

א ר�ב0י ב� ר א� ינ�א ב� מ0 ְכָאֶׁש ה ז� ו� א. [ ר�ב0י קJמ3י מ�ׁש�מ3ׁש ְכָאֶׁש ה7 יר� ע3 ]58ז�
ג ז� ר ל3יה מ� א, ַחַאְכ ּולְכָאמ� ס� ל3יה:  כ�

ס�ב, ב�ר3יך! 
ר ל3יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ�

ַחGר�ן.  ׁש�ת3י ד�א�ת� ד�ע�ת�ך ְכָאֶׁש ה�ב
נ3י:  ת� ד0
ו�כו�ס,  כו�ס כ�ל ע�ל מ�ב�ר3ך ְכָאֶׁש ה�ּׁש�מ�ׁש

ינו� א3 ְכָאֶׁש ה.  פ�רוס�ְכָאֶׁש ה כ�ל ע�ל מ�ב�ר3ך ו� רוס� ופ�
ר ל3יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ�
א מ� ב ד�א7נ�א כ�  ד�ע�ת0י י�ְכָאֶׁש ה3

א ק� פ� בב0ר�כ�ת�ְכָאֶׁש ה,  ַחו�ב�ת�ך י�ד3י י�ת�ך מ�
א ד�ע�ת�ך ְכָאֶׁש ה�ב כ3ן ק� פ� י י�ד3י י�ת0י מ� ת0 ב� ן.  ַחו� ַחַאְכ ּולְכָאמ3 ב�

ר ַחום ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� נ� י0ר�מ�י�ְכָאֶׁש ה:  ב�ר ת�
א נ3ית� ת� ְכָאֶׁש ה מ� ר� ן:  ַחַאְכ ּולְכָאמ� כ3

ק ס3 ע� ת� מ0 י�צ�א,  ׁשֹלא "ְכָאֶׁש ה�
ע� מ3 ּׁשו� ְכָאֶׁש ה� ק מ0ן ו� ס3 ע� ת� מ0 י�צ�א."  ׁשֹלא ְכָאֶׁש ה�

ת כו� ר� ] 2ז,ג [ב�
ְכָאֶׁש ה. נ3ית� ת� מ�



ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה מ3 ינו";  ל�יי "נ�ב�ר3ך או�מ3ר "ב� ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lא
ַחַאְכ ּולְכָאְכָאֶׁש ה מ3 ְכָאֶׁש הוא ב� "ב�ר�כו".  או�מ3ר ו�
ר ב�א�ל�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף מ3 ך או� ר3 ב� ינו ל�יי "נ� ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lי א ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lל";  א א3 ר� ש� י0
ְכָאֶׁש הוא ב�א�ל�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ר ו� מ3 כו".  או� ר� "ב�

ר ב�ר0בו�א מ3 ך או� ר3 ב� ינו ל�יי "נ� ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lי א ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lל,  א א3 ר� ש� י0
י ׁשֹלְכָאֶׁש ה3 Lב א ׁש3 ת, יו� או� ב� ל צ� ים, ע� רוב0 כ� ן ְכָאֶׁש ה� זו� מ� נו";  ְכָאֶׁש ה� ל� ַחַאְכ ּולְכָאכ� ׁש�

ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ס3 או�מ3ר:  ְכָאֶׁש ה�ג�ל0יל0י יו�
מ�ב�ר�כ0ין,  ְכָאֶׁש ה�ׁשֵּק�ְכָאֶׁש ה�ל ר�ב ל�פ0י

ר:  מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, ��  סַח, כז) (תְכָאֶׁש הליםׁש�
ת לו� ְכָאֶׁש ה3 ק� מ� נ�י אLלְכָאֶׁש ה0ים ב�ר�כו "ב� ד� י0ש�ר�א3ל".  מ0מ�קו�ר א7

[תלמוד]

ר נ�ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� יו�
ְכָאֶׁש ה�ג�ל0יל0י,  יו�ס3ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ד0ב�ר3י זו�

ים:  ד0ב�ר3י א7ב�ל מ0 כ� ַח7
ד ַח� ד א� ַח� א� ְכָאֶׁש ה, ו� ר� ש� ר ע7 ש� ר0בו�א.  ע�
ר:  ר�ב�א ַחַאְכ ּולְכָאמ�

י ְכָאֶׁש ה7ל�כ�ְכָאֶׁש ה מ0 או�מ3ר:  ׁש�ְכָאֶׁש הוא כ�
ר0בו�א".  ע�ש�ר ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה, ו�א�ַח�ד "א�ַח�ד

ן �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�י0 ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה?  ׁש�ְכָאֶׁש ה0יא ל�ע3ד�ְכָאֶׁש ה מ0
א ב�א, ר�ב0י ר�ב0י נ�ן:  ר�ב0י ב�ׁש3ם י�ס� ַח� יו�

ר מ� Lר כ�אן נ�א מ� Lנ�א ְכָאֶׁש ה", ו� ד� "ע3ד�ְכָאֶׁש ה".  ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן "ע3
ְכָאֶׁש ה ר מ� מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, �� ְכָאֶׁש ה" ׁש� ד� ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן, ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה,  "ע3
ְכָאֶׁש ה.  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ר� ש� אן, ע7 כ�

ר ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ימו� ס0
ר מ� Lר כ�אן נ�א מ� Lנ�א ך" ו� "תו�ך".  ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן "תו�
אומב,ְכָאֶׁש ה) (ב�ר3אׁש0ית ב� י� ר י0ש�ר�א3ל ב�נ3י  "ו� ב� ׁש� ך ל0 תו� ְכָאֶׁש ה�ב�א0ים",  ב�

ְכָאֶׁש ה ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן, ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה,  "תו�ך" ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�אLמ�ר מ�
ְכָאֶׁש ה.  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ר� ש� אן, ע7 כ�

ר ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ל3יה ַחַאְכ ּולְכָאמ� ס3 בון:  ב3יר�ב0י יו�
ם "תו�ך" א�ת� א0 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנון!  ל�ה, ס�ג0ין י�ל0יכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף מ0 א0

ר א�ל�א מ� Lר "ב�נ3י כ�אן נ�א מ� Lנ�א ל", ו� א3 ר� ש� ל";  "ב�נ3י ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן י0 א3 ר� ש� י0
ְכָאֶׁש ה ר "ב�נ3י מ� מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, �� ל" ׁש� א3 ר� ש� ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה,  ל�ְכָאֶׁש ה�ל�ן י0
אן ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ְכָאֶׁש ה.  כ� ר� ש� ע7
ְכָאֶׁש ה ין מ� מ0 י� ק� א ר�ב�נ0ין מ� מ� ע� ְכָאֶׁש ה�ג�ל0יל0י?  יו�ס3ְכָאֶׁש ה ד�ר�ב0י ט�

ל כ� ת", ב� לו� ְכָאֶׁש ה3 ק� מ� ְכָאֶׁש ה.  ק�ְכָאֶׁש ה0ל�ְכָאֶׁש ה "ב� ל� ְכָאֶׁש ה0 וק�
ר ינ�א ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� נ0 ְכָאֶׁש הו:  ד�ר�ב0י ב�ר3יה ַח7 ב� א�

"ב�מ�ק�ְכָאֶׁש ה3ׁשֹלת" כ�ת0יב. 

ת כו� ר� ] 3ז,ג [ב�
ְכָאֶׁש ה נ3ית� ת� מ�

ְכָאֶׁש ה:  ר�ב0י "ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר יב� ק0 ע7



ְכָאֶׁש ה ינו מ� צ0 ת,  ב�ב3ית מ� נ�ס� כ� ְכָאֶׁש ה�
ד ַח� ד מ�רJב0ין א� ַח� א� ין,  ו� ט0 ע� Jמ

ר מ3 כו או� ר� ת "ב� יי".  א�
ר:  י0ׁש�מ�ע3אל ר�ב0י מ3 או�

ְכָאֶׁש ה�מ�ב�ר�ך". יי א�ת "ב�ר�כו

[תלמוד] 

ב�או�ר�י�ת�א,  מ0ק�ר3י ק�ם א�ׁש3י ב�ר ַח0י�א ר�ב
ר מ� א7 כו"  ו� ר� א"ב� ל� ך".  א7מ�ר ו� ר� ב� מ� "ְכָאֶׁש ה�
ן עו� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ3יה.  ב� תוק0 ׁש� מ0
ר ן ַחַאְכ ּולְכָאמ� ְכָאֶׁש הו� ב:  ל� ר�

יג נ�ְכָאֶׁש ה3 פו�� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ3יה, ד� ע7ק0יב�ְכָאֶׁש ה.  כ�ר�ב0י ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�

א ר�ב0י יר� ע3 ם כ�ְכָאֶׁש ה3ן מ0ק�ר3י ק�ם ז� קו� מ� ל3ו0י,  ב0
נ�יְכָאֶׁש ה� וב3ר�ך פ� ,  ל� ול�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח7ר�יְכָאֶׁש ה�
ן עו� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ3יה. וב� תוק0 ש� מ0
ר ן ַחַאְכ ּולְכָאמ� א�ב�א:  ב�ר ַח0י�א ר�ב0י לו�

ן כ3 פונ3יה, ד� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנון ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר� ין א0 יג0 ְכָאֶׁש ה0 ג�ב3יְכָאֶׁש הו�ן.  נ�

כ�ת0יב: 
י�ְכָאֶׁש ה מ� ַח� ת ע�ז�ר�א  "ו�י�ב�ר�ךַח,ו) (נ� ים יי א� ׁשֹלְכָאֶׁש ה0 Lא ל".  ְכָאֶׁש ה� דו� ג� ְכָאֶׁש ה�
ְכָאֶׁש ה מ� ?  ב� לו� ד� ג0
ְכָאֶׁש ה�מ�פ�ר�ׁש.  ב�ּׁש3ם ג0ד�לו�

נ�ְכָאֶׁש ה ר�ב ת� ר:  מ� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ב0ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה.  ג0ד�לו�
ן ר�ב0י ימו� ע� ר�ב0י ב�ׁש3ם ס0 Jׁש ְכָאֶׁש הו� י:  ב�ן י� ו0 ל3

ְכָאֶׁש ה מ� ְכָאֶׁש ה�ג�דו�ל�ְכָאֶׁש ה?  כ�נ�ס�ת ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאנ�ׁש3י נ0ק�רו ל�
ירו ז0 ַח� ְכָאֶׁש ה� ל�י�ׁש�נ�ה.  ְכָאֶׁש ה�ג�דJל�ְכָאֶׁש ה א�ת ׁש�

ר ס:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� ינ� פ0
ין מ�ׁש�ְכָאֶׁש ה ק0 ת�  ׁש�ל�ת�פ0ל�ְכָאֶׁש ה מ�ט�ב3ע�ה ְכָאֶׁש ה0

ר ְכָאֶׁש ה�א3ל "י,יז) (ד�ב�ר0ים ב� ג0 ל, ְכָאֶׁש ה� ד� ג� א".  ְכָאֶׁש ה� ר� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ְכָאֶׁש ה� ו�
י�ְכָאֶׁש ה מ� ר� ר:  י0 ַחַאְכ ּולְכָאמ�

י�ְכָאֶׁש ה מ� ר� ר",  ְכָאֶׁש ה�ג�דו�ל  "ְכָאֶׁש ה�א3ללב,יַח) (י0 בו� ג0 ְכָאֶׁש ה�
ׁשֹלא "ְכָאֶׁש ה��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו�ר�א".  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ו�

ְכָאֶׁש ה מ� ל� ר"?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ו� בו� ג0 "ְכָאֶׁש ה�
ְכָאֶׁש ה ז� ג0בו�ר,  ל0ׁשֵּק�רו�ת נ�א�ְכָאֶׁש ה ל�

ְכָאֶׁש ה ׁש�ְכָאֶׁש הוא א� ק.  ב3יתו� ַחJר�ב�ן רו� ת3 ׁשו� ו�
ְכָאֶׁש ה מ� ל� "נו�ר�א"?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ׁשֹלא ו�
א ׁש�א3ין ר� ׁש ב3ית א�ל�א נו� ד� ק� מ0 ר:  ְכָאֶׁש ה� מ� Lֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�א, �� ׁש�
ים ל0 ְכָאֶׁש ה0 ים  "נו�ר�אסַח,לו) (ת� ׁשֹלְכָאֶׁש ה0 Lמ0מ0ק�ד�ׁש�יך".  א

אל י3 נ0 ר:  ד� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ל  "ְכָאֶׁש ה�א3לט,ד) (ד�נ0י3אל דו� ג� א",  ְכָאֶׁש ה� ר� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ְכָאֶׁש ה� ו�
ׁשֹלא ר".  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ו� בו� ג0 "ְכָאֶׁש ה�

ְכָאֶׁש ה מ� ל� ר"?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ׁשֹלא ו� בו� ג0 "ְכָאֶׁש ה�



נ�יו ן מ�סור0ין ב� יכ� ין, ְכָאֶׁש ה3 ר0 ל� קו� יא ב� ?  ְכָאֶׁש ה0 ג�בור�תו�
ְכָאֶׁש ה מ� ל� "ְכָאֶׁש ה��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו�ר�א"?  ַחַאְכ ּולְכָאמ�ר ו�

ְכָאֶׁש ה ז� א,  ל0ׁשֵּק�רו�ת נ�א�ְכָאֶׁש ה ל� ר� נו�
ת או� ר� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ׁש.  ב�כ0ב�ׁש�ן ל�נו ׁש�ע�ש�ְכָאֶׁש ה ב� א3 ְכָאֶׁש ה�

ן יו� כ3 י ׁש�ע�מ�דו ו� ׁש3 ת ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאנ� נ�ס� ְכָאֶׁש ה�ג�דו�ל�ְכָאֶׁש ה,  כ�
ירו ז0 ַח� ת ְכָאֶׁש ה� ְכָאֶׁש ה א� ל� Jד ג� ל�י�ׁש�נ�ה,  ְכָאֶׁש ה�

י�ְכָאֶׁש ה מ� ל "ְכָאֶׁש ה�א3ל ט,לב) (נ�ַח� דו� ג� א".  ְכָאֶׁש ה�ג0בו�ר ְכָאֶׁש ה� ר� �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ְכָאֶׁש ה� ו�
ְכָאֶׁש ה�ל�לו?  ל�ד�ב�ר0ים ק0צ�ב�ְכָאֶׁש ה ל0ת3ן כ�ַח� בו� ו�ד�ם, י3ׁש וב�ש�ר
ר ק ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� צ� ר:  ב�ן י0 ז� ע� ל� א�

ין ע0 ד� ים ְכָאֶׁש ה3ן יו� יא0 ב0 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ� ן ְכָאֶׁש ה� ְכָאֶׁש ה� לו� Lא א7מ0ת0י,  ׁש�
ינ�ן א3 ין ו� יפ0 נ0 ַח� .  מ� לו�

ת כו� ר� ז,ד]  [ב�
ְכָאֶׁש ה נ3ית� ת� מ�

כ�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�ת,  ׁש�ַחַאְכ ּולְכָאכ�לו ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה
ינ�ן ל3ַח�ל3ק;  ר�ּׁש�א0ים א3
ן כ3 ְכָאֶׁש ה.  ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאר�ב�ע�ְכָאֶׁש ה, ו�כ3ן ו� ּׁש� מ0 ַח7
ן כ3 ְכָאֶׁש ה ו� ּׁש� ד ׁש0 ין, ע� ק0 ל� ְכָאֶׁש ה.  נ�ַח� ר� ש� ע7

ינ�ן ו�ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה ד א3 ין, ע� ק0 ל� ים. ׁש�י�ְכָאֶׁש הו נ�ַח� ר0 ש� ע�

[תלמוד] 

י�ְכָאֶׁש ה ב�ּׁש�ב�ת,  ו�או�כ3ל יו�ׁש3ב ְכָאֶׁש ה�
ׁשֹלא ו�ׁש�כ�ַח ת.  ְכָאֶׁש ה0ז�כ0יר ו� ב� ּׁש� ל� ׁש�

ר,  ר�ב ז3 ר: ַחו� ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ל מוא3 ינו� וׁש� ר: א3 ר.  ַחַאְכ ּולְכָאמ� ז3 ַחו�

ן עו� מ� ר ׁש0 נ�ן:  ר�ב0י ב�ׁש3ם ב�א ב� ַח� יו�
יר ס�פ3ק כ0 ז� לו� ְכָאֶׁש ה0 Jְכָאֶׁש ה0ז�כ0יר,  ׁשֹלא  ס�פ3קׁש�ל�מו�ע3ד, ַח
ין ין א3 יר0 ז0 ַח� .  מ� תו� או�

נ3י א�ׁש�כ�ַח יג:  ת� ל0 ופ�
מוס�כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף,  ק�ר�ב�ן בו� ׁש�י3ׁש יו�ם "כ�ל
ׁש�ל�מו�ע3ד,  ו�ַחJלו� ַח�ד�ׁש ר�אׁש כ�גו�ן
יר צ�ר0יך כ0 ז� ְכָאֶׁש ה� ין ל� ע3 ְכָאֶׁש ה�מ�א�ר�ע.  מ3
ם א0 ין ׁשֹלא ו� יר0 ז0 ַח� יר, מ� כ0 ז� .  ְכָאֶׁש ה0 תו� או�
כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף,  ק�ר�ב�ן בו� ׁש�א3ין ו�כ�ל מוס�
נJכ�ְכָאֶׁש ה כ�גו�ן ופור0ים,  ַח7
יר צ�ר0יך כ0 ז� ְכָאֶׁש ה� ין ל� ע3 ְכָאֶׁש ה�מ�א�ר�ע,  מ3
ם א0 ין ׁשֹלא ו� יר, א3 כ0 ז� ין ְכָאֶׁש ה0 יר0 ז0 ַח� ."  מ� תו� או�
נ�ן ר ַח� י�א ב�א ב� ר� ב� ַח� ן ו� וו� ין ְכָאֶׁש ה7 יב0 ת0 ב�ׁשJב�ת�א.  ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל0ין י�
ן ם ד�ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכ�לון מ0 כון, ק� ר� ל3יה.  א7ז�ל וב�

ר ז� ין.  א�ׁש�כ�ַחו�ן ל�ג�ב�ן ַח7 כ0 ר� ב� מ�
ר ן:  ַחַאְכ ּולְכָאמ� לו�
א ל� ר ו� ב� נ�ן? [ כ� כ� ר� ]59ב3

ין ר0 יה:  ַחַאְכ ּולְכָאמ� ל3



ין כ0 ר� ב� ין מ� ר0 ז� ַח� ומ�ב�ר�כ0ין,  ו�
ינ�ן ׁש3 ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאנ� ְכָאֶׁש השבת> של לְכָאֶׁש הזכיר <ששכַחנוד�ׁשJב�ת�א.  מ�ד�כ� �ר�א ד�

ר כ3ן ׁשֹלא ַחונ�א,  ר�ב ב�ׁש3ם ב�א ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ�
י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י מ� ר� ב:  ב�ׁש3ם ב�ה מ�ט3י י0 ר�

ׁשֹלא ׁש�כ�ַח ר:  ְכָאֶׁש ה0ז�כ0יר ו� מ3 ת, או� ב� ּׁש� ל� ׁש�
ר "ב�רוך ׁש� ן א7 ְכָאֶׁש ה נ�ת� נוַח� י0ש�ר�א3ל".  ל�ע�מו� מ�

ן ב�ׁש�ְכָאֶׁש ה0ס0יע� כ�ן כ� , ו� תו� ע� ֹותָמּורְת הָלְּטִנ אֹּלא ד� ׁש� יע� ב� ס0 .  ְכָאֶׁש ה0 ד�ע�תו�
נ3י:  ת�

ין ׁש�ְכָאֶׁש ה�יו ַחַאְכ ּולְכָאד�ם ב�נ3י ע7ש�ר�ְכָאֶׁש ה כ0 ל� ְכָאֶׁש ה� ך,  מ� ר� ד� ב�
ד,  מ0כ0כ�ר או�כ�ל0ין ׁש�כJל�ם פ0י ע�ל ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ַח� א�
ד כ�ל ַח� .  מ�ב�ר3ך ו�א�ַח�ד א� מו� צ� ע� ל�

לו,  י�ׁש�בו ַחַאְכ ּולְכָאכ� ו�
ד א�ַח�ד ׁש�כ�ל פ0י ע�ל ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ַח� א� ,  מ0כ0כ�ר או�כ3ל ו� ע�צ�מו�

ד ַח� כJל�ם.  י�ד3י ע�ל מ�ב�ר3ך א�
י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י מ� ר� ין י0 מ3 א ל�ַח�מ�ר�י�ְכָאֶׁש ה ז� ק� ד� נ� Jפ ד�ל3ו0י.  ב�

ת כו� ר� ז,ְכָאֶׁש ה]  [ב�
ְכָאֶׁש ה.  נ3ית� ת� מ�

ת ׁש�ת3י רו� בו� ת או�כ�ל0ין ׁש�ְכָאֶׁש ה�יו ַח7 י0 ב� א�ַח�ד,  ב�
ן מ� ז� ין ׁש�מ0ק�צ�ת�ן ב0 א0 ת א3לו רו� א3לו,  א�
לו ְכָאֶׁש ה7ר3י מון.  מ0צ�ט�ר�פ0ין א3 ז0 ל�
ם ל�או,  א0

לו ין א3 נ0 מ� ז� ן מ� מ� צ� ע� ין ו�א3לו ל� נ0 מ� ז� ל�ע�צ�מ�ן.  מ�
ין א3 ין ו� כ0 ר� ב� ְכָאֶׁש ה�י�י0ן,  ע�ל מ�

כו� ׁש�י0ת3ן ע�ד תו� מ�י0ם,  ל�
ר.  ר�ב0י ד0ב�ר3י ז� יע� ל0 Lא

ים מ0 כ� ַח7 ין. ו� כ0 ר� ב� ין: מ� ר0 מ� או�

[תלמוד] 

נ�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י א ו�ר�ב0י יו� ב� ר א� ינ�א ב� מ0 א:  ר�ב0י ב�ׁש3ם ז� יר� ע3 ז�
ים ל0ׁש�נ3י ת0 נ0צ�ר�כ�ְכָאֶׁש ה.  ב�
ר נ�ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� יו�
ן ְכָאֶׁש ה3 נ�ת ע�ל ר0אׁשו�נ�ְכָאֶׁש ה מ0ּׁש�ע�ְכָאֶׁש ה ׁש��� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ0כ�נ�סו ו� כ3ן.  מ�

ן י0 ל� ת� נ�ש0י�ְכָאֶׁש ה, מ�ְכָאֶׁש ה ד�ב3ית א0 לו�ן?  ע�ב3ד א�
ד כ�ב�י0ת ַח� ים?  כ0ׁש�נ3י או� א� ת0 ב�

ם ר, א0 אמ� ין,  ע�ל א3לו ל�ע7ב�ר ד�ר�כ�ן ְכָאֶׁש ה�י�ְכָאֶׁש ה נ� נ0 מ� ז� לו, מ� א3
ם א0 ין ו� או, א3 ין.  ל� נ0 מ� ז� מ�
ים ב�ר�כ�י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ק3 יה מו� ר3 ַחַאְכ ּולְכָאמו� מ0ד�ר�ׁש�א,  ד�ב3י מ�צ0יע�י�א ת�ר�ע�א ע�ל ל�

ְכָאֶׁש הוא ן ו� מ3 ז� ן ע�ל מ� י0 ל� א0ל�י0ן.  ו�ע�ל א0

ין ן ע�ל מ�ב�ר�כ0ין "א3 י0 י� ם.  ל�תו�כו� ׁש�י0ת3ן ע�ד ְכָאֶׁש ה� י0 מ�
ר.  ר�ב0י ד0ב�ר3י ז� יע� ל0 Lא

ים מ0 כ� ַח7 ין."  ו� כ0 ר� ב� ים: מ� ר0 מ� או�



ן ר�ב0י יק� ר0 ינ�ְכָאֶׁש ה:  ב�ן יו�ס3ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ב�ׁש3ם ז� נ0 ַח7
ים ד0 ז�ר ל�ר�ב0י ַח7כ�מ0ים מו� יע� ל0 Lׁש�ל�ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה,  ב�כו�ס א
ן ׁש�ְכָאֶׁש הוא ת3 כו� נו� תו� לו מ�י0ם ל� פ0 ׁש�ְכָאֶׁש הוא.  כ�ל א7
ין יג0 ְכָאֶׁש ה0 ן ר�ב�נ0ין נ� ְכָאֶׁש ה3 ְכָאֶׁש ה� ד�ק0דוׁש�א.  כ�ס�א ב�
א ת� ל� נ�ְכָאֶׁש ה ד�ר�ב0י מ0 א.  יו� יג� ל0 פ�
נ�ְכָאֶׁש ה ד�ר�ב0י ם יו� ע� ן כ�ס�א ט� ׁשֵּק3 ת� ל�ה.  ומ�

ן זוג.  ׁש�ְכָאֶׁש הוא ת3ימ�ר א0 מ�
נ3י:  ת� ְכָאֶׁש ה� ו�
ְכָאֶׁש ה ת� ּׁשו� ין מ�ׁש�ק0ין ְכָאֶׁש ה� זוג0 ר מ� ב� ע� ן ׁש� יְכָאֶׁש ה� ל3 ְכָאֶׁש ה�ל�י�ל�ְכָאֶׁש ה,  ע7

מו� .  ד� ב�ר�אׁשו�
ר נ�ן:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ַח� יו�
ן ְכָאֶׁש ה3 מ�ת�כו�ת.  ב0כ�ל3י ׁש�ל�נו ו�
י�ְכָאֶׁש ה ר�ב0י מ� ר� נ�ן:  ר�ב0י ב�ׁש3ם י0 ַח� יו�

ים נ0 אׁשו� ין:  ְכָאֶׁש ה�יו ר0 ל0 א7 ׁשו�
ְכָאֶׁש הו אל, מ� מ� ׁש�ל�ב�ר�כ�ְכָאֶׁש ה?  ב�כו�ס ל�י�מ0ין ׁש�ת�ס�י3ע� ש�

ת� ת�ל�ת:  מ��0 ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�ה ׁש�מ�ע א�
ת�  מ��0 ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�ה ׁש�מ�ע א�

סו� צ�ר0יך ׁש�ְכָאֶׁש הוא פ� ת� ין,  ל� מ0 י� ב�
ַח.  ְכָאֶׁש ה�ּׁשJל�ַח�ן מ0ן ג�בו�ְכָאֶׁש ה�ְכָאֶׁש ה י�דו� ׁש�ת�ְכָאֶׁש ה3א ו�צ�ר0יך פ� ט�
ן ו�צ�ר0יך ת3 �� ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנו� ינ�יו ׁש� .  ע3 בו�

ר ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�א:  ר�ב ַחַאְכ ּולְכָאמ�
ְכָאֶׁש ה:  ב�כו�ס נ�א�מ�רו ד�ב�ר0ים ׁש�ׁשֹלׁש�ְכָאֶׁש ה כ� ר� ב� ל� ׁש�

ַח.  ד� Jֹותָמּורְת הָלְּטור, ומ, ���h���� א, ע0 ל3 מ�
ד:  ב�פ�סוק וׁש�ל�ׁש�ת�ן ַח� א�

ע  "נ�פ�ת�ל0ילג,כג) (ד�ב�ר0ים ב� א ר�צו�ן ש� ל3 יי".  ב0ר�כ�ת ומ�
�������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטור.  ע", ע0 ב� "ש�
"ר�צו�ן", מJד�ַח. 

 . "מ�ל3א", כ�מ�ׁש�מ�עו�
ר ינ�א:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� נ0 ַח7

ם ן כ�ת0יב מ�ְכָאֶׁש הכ3ן,  ע�ש0ית� א0 מ� ? ת�
י�ר�ׁש�ְכָאֶׁש ה",  ו�ד�רו�ם  "י�םלג,כג) (ד�ב�ר0ים

ת� ז�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה�עו�ל�ם ל0יר�ׁש זו�כ�ְכָאֶׁש ה א� א.  ו�ְכָאֶׁש ה�עו�ל�ם ְכָאֶׁש ה� ב� ְכָאֶׁש ה�
ר ר:  ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� ז� ע� ל� א�
ין פ�גום כו�ס יו.  מ�ב�ר�כ0ין א3 ל� ע�
ת� ת�ל�ת:  מ��0 ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�ה ׁש�מ�ע א�
ת� מ��0 ,ֹותָמּורְת הָלְּטִּנ�ה,  ׁש�מ�ע א�

ין כו�ס גום, א3 יו.  מ�ב�ר�כ0ין פ� ל� ע�
כ�ּׁש0עור.  בו� ׁש�י�ְכָאֶׁש ה3א ו�צ�ר0יך

 . מו� ג� , פ� מו� ע� וט�

ר ַחום ר�ב0י ַחַאְכ ּולְכָאמ� נ� יוד�ן:  ב�ר ת�
ם כ�בו�ד יו� ל�י�ל�ְכָאֶׁש ה.  ל0כ�בו�ד קו�ד3ם ְכָאֶׁש ה�

ת ְכָאֶׁש ה�ל�י�ל�ְכָאֶׁש ה ק�דJּׁש�ת מ� ד� ת קו� ּׁש� Jד ק� ם.  ל0 יו� ְכָאֶׁש ה�
י ם?  כ�בו�ד ז�ְכָאֶׁש הו א3 יו� ְכָאֶׁש ה�

ְכָאֶׁש ה ר�ב0י ס3 ר י�ע7ק�ב ר�ב0י ב�ׁש3ם יו� א,  ב� ןֵּמַזְל ןיִבָּיַח תַחַאַח�
ז�ר ר�ב0י ע� ל� ב:  ב�ׁש3ם יו�ס3כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ב�ר א� ר�



ְכָאֶׁש ה�ג�פ�ן".  פ�ר0י "בו�ר3א
ן ר�ב0י יק� ר0 ר ז� מוי ב� ן ד�ר�ב0י ַח� יק� ר0  ז�

יר כ0 ז� "ַחַאְכ ּולְכָאר�רִּב ֹוז ,"ץ",  ׁש�ל�ַח7נJכ�ְכָאֶׁש ה ְכָאֶׁש ה0 ב�
סו ל� ק0 .  ו� תו� או�

י�א ד�ר�ב0י ב�ר3יה ב�א ר�ב0י ר ַח0  ב�א ב�
יר כ0 ז� ב "ד�י�ן ְכָאֶׁש ה0 �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּטו� "ְכָאֶׁש ה� ת" ב� מ� Lיב",  א ט0 ומ3
סו ל� ק0 .  ו� תו� או�

י�א ד�ר�ב0י ב�ר3יה ב�א ר�ב0י ר ַח0 א:  ב� ב� א�
ד ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל מ3 ך, עו� ל3 ְכָאֶׁש ה� ומ�ב�ר3ך.  מ�
ב ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ׁש3 ד, יו� מ3 ומ�ב�ר3ך.  עו�
ב ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל ס3 ב, מ3 ׁש3 ומ�ב�ר3ך.  יו�
כָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף ַחַאְכ ּולְכָאכ�ל �������h ,ֹותָמּורְת הָלְּט3 ע� ת� ב, מ0 ס3 ך.  מ3 ר3 ב� ומ�
ם י ְכָאֶׁש הוא כ3ן, ְכָאֶׁש ה7ר3י ע�ש�ְכָאֶׁש ה א0 כ3 א7 ל� מ� ת.  כ� ר3 ּׁש� ְכָאֶׁש ה�
ְכָאֶׁש ה ט�ע�מ�א?  מ�

ם י�כ�ס�ְכָאֶׁש ה  "ב0ׁש�ת�י0םו,ב) (י�ׁש�ע�י�ְכָאֶׁש ה י0 ת� ׁש� נ�יו, וב0 יו".  י�כ�ס�ְכָאֶׁש ה פ� ל� ג� ר�

ברכות] ז פרק [סוכָרְּב איִה ֹוז יֵא�"�������X � .ף


